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 Relatar la intensa experiència vital de tenir un fill amb 
discapacitat és una forma de sobreposar-se, és una mane-
ra d’afrontar aquesta dura realitat. Molts dels pares i de 
les mares que convivim diàriament amb la discapacitat 
compartim les nostres vivències amb facilitat, en parlem 
entre nosaltres i amb tothom qui ens vulgui escoltar, ho 
fem com a teràpia personal, amb afany d’ajudar els altres, 
o simplement per la natural necessitat d’expressar-nos. 
Quan un reconegut escriptor és pare d’un fill amb una 
greu encefalopatia sense etiquetar ⎯per entendre’ns, 
paràlisi cerebral—, com és el cas de Màrius Serra, és nor-
mal que li surti el seu ofici, i que quan ha estat capaç 
de despullar-se públicament i escriure sobre el seu fill 
Lluís, a qui familiarment diuen Llullu, ens regali a tots 
amb aquesta esplèndida obra literària que és Quiet.

El llibre no és un relat més sobre un fill discapaci-
tat, sinó que també és literatura, i de la bona. La majoria 
d’obres d’aquesta temàtica són per sobre de tot un testi-
moni personal, entranyables i emocionants, que no pre-
tenen fer literatura, com en el cas de Quiet. Quan va sor-
tir publicada, no tenia ben clar el caràcter de l’obra, per 
això vaig ser incapaç de trobar el llibre tot sol dins una 
gran llibreria on havia corregut a comprar-lo. Després de 
mirar detingudament entre les novetats destacades i, tot 
seguit, de donar una volta ràpida entre prestatges, em 
vaig rendir i vaig demanar a un dependent que m’ajudés 
a buscar-lo. Tal com hauria de ser, el llibre estava en una 
pila a la secció de narrativa; hi havia passat pel davant 
però no l’havia vist, perquè estava desorientat pel fet de 
no tenir gaire clar com classificar-lo.

Els qui tenim fills que no progressen adequadament, 
utilitzant les seves paraules, ens podem identificar fàcil-
ment amb l’autor i amb moltes de les situacions que 
explica, però, a la vegada, crec que aquesta és una nar-
ració que també arriba a un públic més general, i obre el 
món de la discapacitat més enllà del nostre col·lectiu, que 
de vegades es tanca voluntàriament en si mateix. Però, si 
fer literatura és un avantatge per introduir aquesta temà-
tica entre persones que en són distants, també provoca 
que alguns episodis dels que ens explica Màrius Serra ens 
puguin semblar ficció, i no perquè no siguin creïbles per 
molt estrambòtics que ens puguin semblar, sinó perquè 
no tothom és capaç d’expressar la nostra realitat com un 
escriptor d’ofici. Ho diu ell mateix: «Tots els episodis que 
aquí es relaten són rigorosament literals.»

Amb l’enginy i el domini de la paraula que el caracte-
ritzen, Màrius Serra adopta una mirada irònica en tota la 
seva obra, fet que no és contradictori amb deixar veure, 
també, moments de ràbia més o menys continguda. Les 
dosis d’humor presents al llibre ens mostren que l’au-
tor ja ha assumit plenament el fet de tenir a casa seva 
un campió de la mobilitat reduïda, tal com defineix en 
algun moment en Llullu. Com pretenia l’autor, a Quiet no 
es fa la víctima de qui haguem de tenir una gran pena, i 
tampoc no es passa per l’altre cantó, el de fer-nos creure 
que viure en aquestes circumstàncies és un regal del cel. 
El llibre té una voluntat de normalització, la de fer visible 
els nens com en Llullu,  la de mostrar que és habitual 
que hi hagi infants que no progressen adequadament. 
Perquè, ben mirat, qui és el savi que s’atreveix a distingir 
entre qui és normal i qui no ho és?

Sense ser un llibre expressament reivindicatiu, a 
Quiet també hi trobem moments que ens mostren que hi 
ha moltes coses que encara han de canviar, que dema-
nen implícitament millorar el tractament que reben els 
discapacitats per part del conjunt de la societat. Aquest 
to de demanda el trobem quan explica situacions en 
les quals es mostren les dificultats que implica haver 
de desplaçar-te en cadira de rodes per la ciutat, o quan 
relata les traves que et posen algunes companyies aèries 
per viatjar en avió, en demanar-te una cosa tan absur-
da com un certificat mèdic que garanteixi que el teu fill 
no es morirà durant el trajecte. Entre les reivindicacions 
implícites que conté el llibre, jo em quedo amb la de la 
discriminació positiva, la de fer entendre que les perso-
nes amb discapacitat han de tenir un tractament de VIP, 
tal com explica que aquestes persones tenen als països 
de cultura anglosaxona.

La família d’en Llullu té com a objectiu no deixar de 
fer res del que farien si un dels seus fills no fos un nen 
amb tantes limitacions. En el seu cas, els agrada viatjar 
molt, i les dificultats amb què es troben no han impedit 
que hagin viatjat arreu del món amb en Llullu. Les pàgi-
nes del llibre recullen moltes peripècies durant aquests 
viatges de vacances, que s’intercalen amb la vida més 
quotidiana a Barcelona. No sempre tot és possible; en la 
majoria de casos, es tracta de fer-ho d’una altra mane-
ra. Aquesta actitud de plantejar les coses d’una manera 
diferent, però no per això deixar-les de fer, contrasta amb 
el fet habitual que moltes famílies en situacions similars 
tendeixen a limitar les seves possibilitats a causa de les 
limitacions dels fills. Conèixer a través del llibre l’expe-
riència de la família d’en Llullu és bo per a normalitzar 
la discapacitat.

Però és possible que un nen que no camina faci una 
cursa a peu? Doncs sí, però d’una forma no esperada. 
Màrius Serra aconsegueix, a les pàgines finals del llibre, 
veure el seu fill córrer com un atleta a través d’una il-
lusió òptica. 

Quiet, un llibre per mirar d’una altra manera, literatu-
ra per entendre la diferència.


